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Rozpočtový výbor

BUDG(2019)1125_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Mimořádná schůze
Pondělí 25. listopadu 2019, 19:00–20:30 a 20:30–21:00  (schůze koordinátorů)
Štrasburk
Místnost: Louise Weiss (N1.3)
25. listopadu 2019, 19:00–20:30
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedy
3.	Schválení zápisů ze schůzí:
	6. listopadu 2019	PV – PE643.094v01-00
* * *
4.	Výsledek dohodovacího řízení o rozpočtu na rok 2020
– výměna názorů
* * *
5.	Návrh opravného rozpočtu č. 5 k souhrnnému rozpočtu na rok 2019: Úprava správních prostředků orgánů EU v souladu s posledními dostupnými informacemi a aktualizace příjmů (vlastní zdroje)
BUDG/9/01836
	2019/2147(BUD)	

Zpravodaj:

John Howarth (S&D)

Příslušný výbor:

BUDG


 
	výměna názorů (bude potvrzeno)
*** Hlasování ***
6.	Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2020
BUDG/9/00527
	2019/2027(BUD)	COM(2019)0252 – C9-0008/2019

Zpravodajka:

Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE640.619v01-00
Příslušný výbor:

BUDG


 
	projednání a přijetí návrhu zprávy (bude potvrzeno)
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 22. října 2019, 12:00
7.	Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami
BUDG/9/00526
	2019/2026(BUD)	COM(2019)0251 – C9-0007/2019

Zpravodajka:

Monika Hohlmeier (PPE)

Příslušný výbor:

BUDG


 
	projednání a přijetí návrhu zprávy (bude potvrzeno)
8.	Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na poskytnutí pomoci Řecku
BUDG/9/01688
	2019/2137(BUD)	COM(2019)0496 – C9-0144/2019

Zpravodajka:

Eva Kaili (S&D)
PR – PE642.958v01-00
AM – PE643.102v01-00
Příslušný výbor:

BUDG


Stanoviska:

REGI –
Younous Omarjee (GUE/NGL)
AL – PE643.063v01-00
 
	přijetí návrhu zprávy
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 7. listopadu 2019, 12:00
9.	Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)
BUDG/9/00464
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Zpravodaj:

José Manuel Fernandes (PPE)
PA – PE640.654v01-00
Příslušný výbor:

PECH –
João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE641.178v01-00
Stanoviska:

DEVE –
Caroline Roose (Verts/ALE)
PA – PE642.950v01-00

BUDG


 
	přijetí návrhu stanoviska
10.	Uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov o partnerství v odvětví rybolovu jménem Evropské unie
BUDG/9/01197
***	2019/0173(NLE)	

Zpravodaj:

José Manuel Fernandes (PPE)
PA – PE643.027v01-00
Příslušný výbor:

PECH –
Nuno Melo (PPE)
PR – PE643.145v01-00
Stanoviska:

DEVE –
(ID)


BUDG


 
	přijetí návrhu stanoviska
11.	Finanční kázeň od rozpočtového roku 2021 a nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o pružnost mezi pilíři v kalendářním roce 2020
BUDG/9/01802
***I	2019/0253(COD)	COM(2019)0580 – C9-0163/2019

Předsedy:

Johan Van Overtveldt (ECR)

Příslušný výbor:

AGRI –
Norbert Lins (PPE)

 
	přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu
12.	Přechodná ustanovení pro podporu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021
BUDG/9/01804
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Předsedy:

Johan Van Overtveldt (ECR)

Příslušný výbor:

AGRI


 
	přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu
13.	Rozpočet na rok 2019: oddíl III – Komise
Zpravodaj: John Howarth (S&D)
– DEC 16/2019
– případné další žádosti o převod prostředků
14.	Rozpočet na rok 2019: ostatní oddíly
Zpravodaj: José Manuel Fernandes (PPE)
– EP: C14/2019
– VR: INF 4/2019
– EÚD: VAB18-T19
– případné další žádosti o převod prostředků
15.	Politika v oblasti nemovitostí
Zpravodajka: Fabienne Keller (Renew)
– případné další žádosti 
*** Konec hlasování ***
16.	Uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)
BUDG/9/00458
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Zpravodajka:

Margarida Marques (S&D)

Příslušný výbor:

PECH –
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE641.408v01-00
Stanoviska:

DEVE, BUDG
 
	projednání návrhu stanoviska
------
17.	Různé
18.	Příští schůze
12. prosince 2019
* * *
25. listopadu 2019, 20:30–21:00
Schůze koordinátorů (neveřejná)

